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 SURAT KEPUTUSAN 

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA 

Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/VIII/2021 

 

PERATURAN ORGANISASI 

TENTANG 

PEDOMAN KADERISASI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA 

 

Menimbang  : a. bahwa Pengurus yang terpilih perlu diberikan bekal untuk 

memiliki kesamaan pengetahuan, pengalaman dan kematangan 
dalam berorganisasi  

  b. bahwa setiap Kepengurusan Organisasi IAI di setiap 
tingkatannya selalu akan mengoptimalkan potensi pengurusnya 
untuk dapat mengaktualisasikan kemampuannya dalam 

mengelola organisasi 

  c. bahwa diperlukan proses kaderisasi, dalam bentuk memberikan 

kesempatan pada pengurus yang nantinya akan terproses 
dengan pengalaman yang didapat selama menjadi pengurus 
dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka 

kaderisasi 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, b dan c diatas, perlu dibuat Pedoman Kaderisasi 
yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Pusat 
Ikatan Apoteker Indonesia 

 

Mengingat 

 

: 

 

1. 

 

Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia 

  2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia 

  3. Surat Keputusan Rakernas Nomor: Kep.002/RAKERNAS-

IAI/1822/ VIII/2021 tentang Penetapan Hasil Rapat Komisi dan 

Rapat Sub Komisi Dalam Rapat Pleno-II Rapat Kerja Nasional 

Ikatan Apoteker Indonesia Tahun 2021 secara virtual 

 

Memperhatikan 

 

: 

 

Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 

23 – 25 Agustus 2021 secara virtual  

 

MEMUTUSKAN….. 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: 
PO.003/PP.IAI/1822/VIII/2021 tentang Pedoman 

Kaderisasi dan Pelatihan Kepemimpinan 
   
Pertama : Pedoman Kaderisasi Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana 

terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini 

Kedua : Pedoman Ikatan Apoteker Indonesia merupakan acuan bagi Ikatan 

Apoteker Indonesia di setiap tingkatan 

Ketiga : Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan 
diperbaiki apabila terdapat kekeliruan 

 

 

 Ditetapkan di       : Jakarta 
Pada tanggal       : 25 Agustus 2021 

 
 

 PENGURUS PUSAT 
IKATAN APOTEKER INDONESIA 

 

 

Ketua Umum 
 

 
 
 

 
apt. Drs. Nurul Falah Eddy Pariang 

NA. 23031961010827  

 

Sekretaris Jenderal 
 

 
 
 

 
apt. Noffendri, S.Si 

NA. 29111970010829 
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Lampiran SK Nomor: PO.No.003/PP.IAI/1822/VIII/2021 

 

PEDOMAN KADERISASI  

IKATAN APOTEKER INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Kader suatu organisasi adalah orang atau sekelompok orang yang belum atau sudah 
memiliki pengalaman, atau yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai 

keterampilan dan juga pengalaman sebelumnya, sehingga dia memiliki kemampuan dan 
kematangan yang cukup untuk menjadi pengurus suatu organisasi. 

Kaderisasi adalah suatu proses untuk mendidik dan melatih serta memberikan 
pengalaman pada tingkatan tertentu agar seorang kader untuk siap menjalankan tugas 
pada tingkatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi.  

Kaderisasi dalam organisasi Ikatan Apoteker Indonesia tidak hanya mempersiapkan 
calon ketua pada masing-masing tingkatan organisasi, tapi juga mempersiapkan 
seluruh calon pengurus pada kepengurusan yang akan dibentuk. 

Kaderisasi kepemimpinan adalah proses untuk mempersiapkan seseorang untuk 
menjadi pemimpin di masa yang akan datang, yang akan memikul tanggung jawab 

yang penting di lingkungan suatu organisasi. 

Hal yang sering keliru dalam memahami Kaderisasi dalam Organisasi (IAI) 

a. Kaderisasi sering dianggap hanya menyiapkan Calon Ketua dalam suatu 

organisasi 

b. Kaderisasi sering dipersepsikan dengan egenerasi seperti organisasi di tingkat 

pendidikan sekolah sampai dengan kampus dimana calon ketua dan 
kepengurusannya akan dilanjutkan kepada adik kelas atau juniornya. 

Menjadi pengurus dalam organisasi bukan didasarkan pada umur, tapi didasarkan 

pengalaman dan kematangannya dalam mengelola organisasi, sehingga ketua dan 
pengurusnya adalah mereka yang sudah terpapar dalam berorganisasi tanpa melihat 

batasan umur. 

 

B. TUJUAN KADERISASI 

Tujuan Kaderisasi adalah : 

1. Memberi peluang kepada calon pengurus yang berminat berorganisasi untuk 
memiliki kesempatan menjadi pengurus organisasi pada tingkatannya baik di tingkat 

Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang. 

2. Menyiapkan pengurus dengan berbagai pengalaman, sehingga seorang pengurus 

dalam beberapa periode kepengurusan, bisa berada pada bidang yang berbeda, 
untuk memperkaya pengalaman dalam mengelola organisasi. 

3. Untuk menyiapkan pengurus pada tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi dari 

peran sebelumnya, melalui pemberian pengalaman berorganisasi. 
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4. Menjaga kontinuitas/keberlanjutannya program kerja organsiasi, dengan 

menyiapkan pemimpin/ketua organisasi yang sudah sangat mengetahui dan 
menguasai arah dan tujuan Organisasi. 

5. Menyiapkan calon pemimpin/ketua organsisai pada tingkatannya (PP, PD, PC) 

melalui pemberian pengalaman mengelola dan menjalankan program kerja 
organisasi. 

 
 

C. PRINSIP KADERISASI  

1. Kaderisasi dilaksanakan melalui suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan 
anggota yang dengan memberi keteladanan, membangun kemauan berorganisasi, 

dan mengembangkan potensi dan kreativitas anggota Ikatan Apoteker Indonesia. 

2. Kaderisasi dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi hak-hak anggota serta memahami nilai-nilai 

kemajemukan insan pengurus Ikatan Apoteker Indonesia. 

3. Kaderisasi dapat melalui kegiatan formal di tingkat PC, PD dan Himpunan Seminat 
dan kegiatan informal dengan melibatkan kader seperti dalam kegiatan kepanitiaan, 

mengikuti rapat-rapat organisasi dan sebagainya. 
 

D. FUNGSI KADERISASI 
Fungsi kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon pengurus dan meningkatkan 
kapabilitas pengurus, sehingga siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah 

organisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan rekrutmen calon pengurus.  

b. Menjalankan pengembangan potensi anggota melalui pemberian kesempatan dalam 
kegiatan organisasi baik sebagai pengurus, atau terlibat pada kepanitiaan dalam 
suatu kegiatan untuk yang belum berkesempatan sebagai pengurus.  

c. Mendapatkan pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi dan pelatihan 
lainnya dalam rangka meningkatkan ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan 
calon pengurus dan pengurus.  

 
 

E. PERAN KADERISASI 
Keberhasilan dalam sebuah organisasi dapat diukur dengan kesuksesan 
dalam proses kaderisasi internal yang dikembangkannya. Wujud dari  

keberlanjutan organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapasitas, 
kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan. Peran 

kaderisasi dalam hal ini adalah : 

1. Pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik 
Pewarisan merupakan proses transfer nilai-nilai dari kepengurusan yang sekarang 

ke pengurus berikutnya. Nilai-nilai ini bisa berupa hal-hal yang  
tertulis atau yang sudah tercantum dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan-

aturan lainnya maupun nilai yang tidak tertulis berupa kultur, budaya-budaya baik 
yang terdapat dalam organisasi.  

2. Penjaminan Keberlangsungan Organisasi 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang dalam setiap pergantian kepengurusan 
tidak mengalami kendala dalam penyusunan personal pengurusnya, dimana selalu 
ada personal yang siap menjadi pengurus.  

Dengan proses kaderisasi diharapkan dapat menjamin keberlangsungan organisasi 
untuk menghasilkan kader yang siap diangkat menjadi pengurus.  
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3. Sarana Pembelajaran bagi Anggota 

Dengan menjadi pengurus akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang 
terus bertambah, sehingga akan meningkatkan rasa percaya diri seorang pengurus 
yang semakin baik dan siap menjadi pengurus pada tingkatan yang lebih tinggi. 

 
 

F. LANGKAH-LANGKAH KADERISASI 
 

1. Mengakomodasi dalam Kepengurusan 

Untuk mengakomodir anggota yang telah mengikuti proses pengkaderan, diberi 
kesempatan untuk direkrut dalam kepengurusan. Calon pengurus ini dapat berasal 

dari anggota pengurus lama maupun anggota baru yang sebelumnya belum menjadi 
pengurus melalui proses penunjukan oleh ketua terpilih dan tim formatur 
serta pendaftaran calon pengurus. 

 
Bahwa pemilihan pengurus adalah hak prerogatif ketua terpilih, yang dibantu oleh 
Tim Formatur. Secara umum, jika pada suatu pemilihan Ketua Organisasi, ada 

kecenderungan jika yang terpilih adalah Ketua yang lama dari kepengurusan 
sebelumnya, maka akan cenderung mempertahankan sebagian besar anggota 

kepengurusan yang lama, dan jika yang terpilih ketua baru yang bisa jadi juga 
bagian dari pengurus lama, maka akan cenderung banyak mengakomodasi anggota 
baru dalam kepengurusan.   

 
Oleh karena itu, untuk menjamin kaderisasi dan kontinuitas program/kegiatan, 

maka kepengurusan dapat disusun sebagai berikut:  
a. Kepengurusan yang baru setidaknya memberi kesempatan minimal 1/3 rasio 

anggota kepengurusannya diberikan kepada yang belum pernah menjadi 

pengurus pada tingkatan tersebut dengan tujuan memberikan kesempatan 
kepada calon pengurus lain dapat berperan serta dalam organisasi.   

b. Kepengurusan yang baru setidaknya mengakomodir kepengurusannya dengan 

memberi kesempatan minimal 1/3 rasio anggota pengurus lama dalam 
kepengurusannya dengan tujuan untuk memberi peran pendampingan dalam 

menjaga kesinambungan program kerja organisasi. 
c. Bidang-bidang tertentu yang pengurusnya harus mempunyai penguasaan 

khusus sebaiknya dipertahankan dan jika ada penggantian, maka dipastikan 

bahwa penggantinya memiliki keterampilan minimal yang sama (seperti 
misalnya bidang teknologi informasi, dll). 

 

2. Melalui Pelatihan 
Pelatihan merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya 

manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar 
yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan 
kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas, baik sekarang 

maupun di masa yang akan datang. Ini berarti bahwa pelatihan dapat dijadikan 
sebagai sarana yang berfungsi untuk memperbaiki masalah kinerja organisasi, 

seperti efektivitas, efisiensi dan produktivitas.  
 
Kebutuhan akan pelatihan dapat dilakukan melalui Training Need Assessment. 
Pelatihan dilaksanakan melalui pendekatan ranah kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Pendekatan tersebut sebagai berikut : 
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• Cakupan ranah kognitif  
Merupakan langkah untuk menyiapkan pengurus pada pengetahuan dasar yang 
harus diketahui dan dipahami dalam persepsi yang sama mengenai peraturan 

organisasi terkait anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan 
organisasi, tata kelola organisasi dan tata hubungan kerja, etika dan disiplin 
apoteker, pengawasan organisasi dan yang lebih terinci lagi yaitu tugas dan 

tanggungjawab masing-masing individu dalam jabatannya di dalam 
kepengurusan. 

 

• Cakupan ranah afektif  
Merupakan langkah untuk menyiapkan peserta pada suatu sikap pandang yang 
sama terkait organisasi, saling menghargai dan menghormati dan memahami 
hierarki dan tata kelola organisasi, tata hubungan kerja dan sikap menempatkan 

kepentingan organisasi jauh dari pada kepentingan pribadi. Pendekatan pada 
ranah ini berkaitan dengan membangun etika, moral, integritas dan loyalitas 

dalam berorganisasi. 
 

• Cakupan ranah psikomotorik  
Berkaitan dengan pengembangan keterampilan personal dan tim dalam 
berorganisasi. Pendekatan pada ranah ini yaitu terkait dengan pengembangan 

etos kerja untuk organisasi, pengembangan komunikasi yang efektif dalam 
berorganisasi dan meningkatkan koordinasi, kolaborasi serta dapat membangun 

kerja sama di dalam organisasi baik di tingkat Pengurus Pusat, Pengurus Daerah 
serta tingkat Pengurus Cabang yang kesemuanya diharapkan pengurus dapat 
memberikan pelayanan prima pada anggota. 

 

Pelatihan yang dilaksanakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia ini adalah : 

a. Pelatihan Kepemimpinan 

b. Pelatihan Pengelolaan Organisasi 

c. Workshop Pengembangan soft-skill berorganisasi 

 
Oleh karena itu, diperlukan banyak pendekatan untuk mencapai keutuhan dalam 
mengelola organisasi, dalam hal ini melalui pelatihan dimana diharapkan dengan 

pelatihan ini, akan ada persamaan pengetahuan dan sikap dalam memahami tata 
aturan organisasi serta keterampilan dalam mengelola organisasi. Beberapa 

pelatihan yang dilaksanakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia adalah : 
 

a. Pelatihan Kepemimpinan (Leadership Training ) 

 
o Latar belakang : 

• Pengurus yang beragam latar belakang seperti umur, jenis kelamin, 
pekerjaan, status sosial dan pengalaman berorganisai yang sangat 
mempengaruhi gaya kepemimpinan. 

 
o Tujuan : 

• Memahami kaidah-kaidah kepemimpinan dalam berorganisasi serta 
memiliki etika, moral, integritas dan loyalitas dalam berorganisasi. 

• Membentuk personal pengurus yang mempunyai jiwa kepemimpinan 
yang mumpuni (keahlian dan kecakapan yang tinggi) dan bertanggung 

jawab dan mampu mengelola organisasi. 
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o Bentuk kegiatan : 

• Pelatihan kepemimpinan, dapat dilaksanakan dengan substansi materi: 
▪ Keorganisasian IAI 

a. Peraturan perundang-undangan terkait Kefarmasian 
b. AD/ART  

c. Peraturan Organisasi  
d. Tugas dan Fungsi Medai dan Dewas 

e. Tata Hubungan Kerja dan Tugas dan Fungsi Pengurus 
▪ Kepemimpinan  

a. Definisi dan Level Kepemimpinan 

b. Perilaku Kepemimpinan 
c. Model atau Gaya Kepemimpinan 

d. Kepemimpinan yang Efektif 
▪ Perilaku Organisasi 

a. Konsep Dasar dan Tujuan  

b. Ruang Lingkup dan Keragaman Berorganisasi 
c. Dinamika Organisasi 

▪ Etika, Moral, Integritas dan Loyalitas Berorganisasi 
a. Prinsip Etika dalam Organisasi 
b. Dimensi Etika berorganisasi 

c. Moralitas Kepemimpinan 
d. Pengertian Nilai Integritas 
e. Aspek Kepemimpinan dalam Membangun Integritas 

f. Loyalitas dan Komitmen Berorganisasi 
 

b. Pelatihan Pengelolaan Organisasi  
 
o Latar belakang : 

• Bahwa pengetahuan, pemahaman dan pengalaman pengurus yang 
beragam dalam mengelola organisasi, khususnya organisasi Ikatan 

Apoteker Indonesia. 
 

o Tujuan : 

• Membentuk kepengurusan yang memiliki tata kerja efektif dan memiliki 
wawasan ke-IAI-an yang tinggi, serta mempunyai orientasi untuk 

memajukan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia. 

• Meningkatkan kemampuan Pengurus dalam Mengelola Organisasi sesuai 
arah dan tujuan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia. 
 

o Bentuk kegiatan : 

• Pelatihan Pengelolaan Organisasi, dengan substansi materi : 
▪ Koordinasi dan kolaborasi dalam mengelola Organisasi 
▪ Membangun kerjasama Tim 
▪ Manajemen Kesekretariatan 

▪ Manajemen Keuangan 
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c. Workshop Pengembangan Soft-Skill  Berorganisasi  

 
o Latar belakang : 

• Setiap personal pengurus mempunyai suatu kebutuhan yang harus 

dikembangkan dan ditingkatkan dalam mengelola organisasi dengan 
soft-skill yang terkait dengan organisasi. 

 
o Tujuan : 

• Memberikan kesempatan kepada seluruh pengurus untuk dapat 
mengembangkan soft-skill terkait dengan kemampuan dalam hal 
mengelola organisasi. 

 
o Bentuk kegiatan : 

• Pelatihan Pengelolaan Organisasi, dengan substansi materi : 
▪ Public speaking  

o Master of Ceremony (MC) 
o Melakukan Presentasi 
o Menjadi Moderator 

▪ Komunikasi efektif 
▪ Pengembangan diri 

▪ Mengelola kegiatan ilmiah, rapat, persidangan dll 
▪ Dan lainnya sesuai kebutuhan 

 

Demikian, Pedoman Kaderisasi ini dibuat sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan di 
setiap jenjang kepengurusan. 

 

Catatan : 

1. Terkait dengan substansi materi pelatihan yang sudah disepakati, akan dijabarkan  

dalam bentuk acuan / kurikulum pelatihan 
2. Pengembangan materi pada point 1 diatas, dikembalikan kepada narasumber 

 


